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Doel en achtergrond werkbezoek 
 
Sinds 10 oktober 2010 maken Bonaire, Sint Eustatius en Saba deel uit van Nederland. 
Rijkswaterstaat heeft wettelijke verantwoordelijkheden voor deze eilanden. Hieronder 
valt het opzetten van een operationele maritieme incidentenorganisatie. Gezien de 
enorme olie-overlagbedrijven op Sint Eustatius en Bonaire, de economische 
afhankelijkheid van de eilanden van duik toerisme en gezien de biodiversiteit in (de 
zeeën rond) Caribisch Nederland is dit geen overbodige luxe. RWS Noordzee zet de 
incidentenorganisatie op. De landelijke coördinatiecommissie milieuincidenten (LCM) 
ondersteunt hierbij. 
 
Doel van de reis naar Caraïbisch Nederland (CN) was om te komen tot een advies 
over de olie-bestrijdingsmogelijkheden, waaronder mechanisch opruimen en het 
gebruik van detergenten.  
Mechanisch opruimen 
Bij oliebestrijding is de keuze voor de wijze van bestrijding belangrijk. Het standaard 
uitgangspunt van de oliebestrijding is het verwijderen van de gemorste olie uit het 
milieu (mechanisch opruimen). Gedurende de reis is geïnventariseerd welke middelen 
beschikbaar zijn en wat noodzakelijk is om de opruimcapaciteit op het afgesproken 
niveau te brengen (tier 1, 16 m3). 
Gebruik detergenten 
Er zijn situaties waarbij de inzet van detergenten kwetsbare kustzones kan 
beschermen. Om het gebruik van detergenten te ondersteunen is een beslisboom 
detergenten beschikbaar. Voor het Caraïbisch beheergebied moet deze beslisboom 
worden aangepast. Voor het toepassen van detergenten is het van belang inzicht te 
hebben in de verspreiding van olie op zee. In Europees Nederland wordt gebruik 
gemaakt van het operationele model oilmap. Voor CN is het van belang dat dit model 
ook ingezet kan worden.  
Adviezen 
Het advies is gericht op het beperken van de belangrijkste risico’s en op maatregelen 
die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. 
 
Leeswijzer 
De reis omvatte een bezoek aan de eilanden Saba, Sint Eustatius en Bonaire. In dit 
verslag volgt per eiland een korte beschrijving van de belangrijkste bevindingen en 
adviezen. In bijlage 1 is een lijst opgenomen met de contactgegevens van de 
personen waarmee tijdens de reis hebben gesproken. Bijlage 2 geeft een voorstel 
voor het te plaatsen bestrijdingsmateriaal en bijlage 3 geeft in kaartvorm per eiland 
een overzicht van de meest kwetsbare zones.  
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Adviezen: 
 
Saba 

  Om de oliebestrijdingscapaciteit op een tier 1 niveau (16 M3) te brengen en daarmee de 
belangrijkste economische (duiklocaties) en ecologische waarde (koraalriffen) te beschermen, wordt 
het volgende voorgesteld: strandcontainer met oliebestijdingmateriaal voor de bereikbare locaties; 
Oliekerende schermen voor het manipuleren van de olieverspreiding (reflectie, veel schermen 
noodzakelijk); Kleine buster met skimmer voor het verzamelen van olie bij kleine morsingen; De 
sleepcaciteit van de beschikbare (visssers)boten is beperkt daarom is mogelijk een werkboot 
noodzakelijk. Deze scheepscapaciteit kan bijvoorbeeld vanaf Sint Eustatius komen. Het materiaal kan 
wel gestationeerd worden op Saba. 

  Opleidingen, trainingen en oefeningen moeten structureel worden opgepakt.  
 
Sint Eustatius 

  Vergroot de lokale kennis over de effecten van olie en incidentbestrijding.  
  Ga na of er een risicoanalyse scheepvaart bij de autoriteiten van Saint Kitts beschikbaar is of 

overweeg zelf een risicoanalyse te laten uitvoeren. 
  Bouw een relatie van vertrouwen op met Nustar en zorg dat de bedrijfsvoering in een redelijke 

periode in orde komt. Geld lijkt niet het probleem, maar bewustzijn, kennis en cultuur vragen tijd om 
te veranderen.  

  Laat zien hoe het beter kan. Organiseer bijvoorbeeld een workshop en laat ze een bedrijf zien waar 
alles tip top in orde is. Dit als voorbeeld voor de toekomstige eisen.  

  Nustar is een belangrijke partij in de calamiteitenbestrijding op Sint Eustatius en Saba. RWS kan hier 
een goede partner in de regio aan hebben.  

  Werk de belangrijkste risicoscenario’s uit en laat ze opnemen in de procedures. Dit versterkt de 
samenwerking.  

  Gebruik oilmap voor realistische scenario’s bij desktopoefeningen  
 
Bonaire 

  Zorg voor middelen om Lac bij een olieincident te beschermen  
  Een aantal kustlocaties zijn te reinigen. Zorg dat hiervoor een standcontainer beschikbaar komt.  
  Bopec heeft maximaal middelen voor Tier 1. Gezien de kennis en vooral ook de houding om 

daadwerkelijk te acteren is dit geen partij om een organisatie mee op te starten.  
  Onderzoek mogelijkheden om met Curoil samenwerking aan te gaan voor het ondersteunen 

incidentorganisatie.  
  Zorg voor middelen (oliebooms en strandcontainer)om Lac en de haven te beschermen. De haven is 

geschikt om deze middelen te stationeren.  
 
Oliebestrijdingsmateriaal voor Tier 1 en Tier 2 

  Handgereedschap en persoonlijke bescherming ten behoeve van het schoonmaken van de kust ( 
Strandcontainer) 

  Snel interventie systeem (current Busters) voor het verzamelen van olie. 
  Oliekerendeschermen (2 meter) voor het verzamelen, indammen en geleiden van olie 
  Oliekerendeschermen (ca50cm) voor het beschermen van mangroves en het indammen van een 

incident schip (mits kalm water) 
 

Model olieverspreiding 
  Actualiseer de oilmapvoorspelling tijdens het verloop van het incident. Gebruik hiervoor de actuele 

condities en visuele waarnemingen. 
  Investeer eerst in organisatie en oliebestrijdingmiddelen daarna eventueel in verdere verfijningen 

van het model oilmap.  
  ASA-EDS is een vereiste om actuele olieverspreidingsberekeningen voor CN uit te voeren. Het 

handmatig invoeren van windgegevens is mogelijk, maar kost extra tijd op een moment dat elke 
minuut telt. Stromingsgegevens zijn niet handmatig in te voeren (alleen bestand met 
stromingsgegevens) 

  Schaf een extra licentie C-Map aan, zodat gedetailleerd kaartmateriaal op de twee locaties 
(operationeel (HMCN en WMCN) beschikbaar is. 

  Bekijk of het KNMI betere windvoorspellingen voor CN beschikbaar heeft en of deze via matroos aan 
oilmap online beschikbaar kunnen worden gesteld. 

  Gebruik oilmap (extra functionaliteit) ook om voor specifieke locaties, op basis van historisch weer en 
stromingsdata, een (stochastische) risicoanalyse uit te voeren. Voor bijvoorbeeld Saba kan de kans 
op impact berekend worden als bij Nustar een oliemorsing is opgetreden. ASA kan dit soort 
specifieke analyses in opdracht uitvoeren. 
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Saba, the unspoiled queen  
Op Saba hebben we gesproken met de manager en marine park ranger van de Saba 
Conservation Foundation1, een onderzoekster van een Amerikaanse universiteit en de 
havenmeester. Door deze gesprekken hebben we een goed beeld gekregen van de 
situatie op Saba. 
 

 
O.a. werken bij de Rijksdienst Caraïbisch Nederland op Saba 
 

  Het eiland loopt een aanzienlijk risico op schade door oliemorsing. Oilmap 
resultaten bevestigen dit. In diverse scenario’s (incident nabij Sint Eustatius) 
ligt olie binnen 24 uur op het eiland. 

  De meest kwetsbarezone omvat de duiklocaties aan de westkant van het 
eiland. Hier bevinden zich de meeste duiklocaties (economisch belang) en 
koraalriffen. 

  Het eiland heeft geen opruimmiddelen en is hiervoor compleet afhankelijk van 
derden.  

  De Saba Conservation Foundation wil graag assisteren bij oliemorsingen als 
daarvoor middelen en kennis beschikbaar worden gesteld.  

  De mensen op Saba zijn bezorgd, betrokken en wachten op ACTIE. Bij een 
incident helpt iedereen mee met opruimen als er middelen beschikbaar zijn. 

  Slechts 2 a 3 locaties van het eiland zijn bereikbaar voor schoonmaakacties. 
Voor de rest bestaat het eiland uit een ontoegankelijke rotskust (zowel vanaf 
land als zee).  

  Inzet van de Poema van de Dutch Caribbean Coast Guard (DCCG) is beperkt 
doordat dit schip geen opslagruimte en werkdek heeft. Dit schip is 
gestationeerd te Sint Maarten.  

  Wekelijks doet een bevoorradingsschip met een groot werkdek Saba aan. Het 
schip vaart in een schema van eiland naar eiland over een uitgestrekt gebied 
en is daardoor niet continu beschikbaar.  

  Men staat terughoudend tegenover het gebruik van detergenten. Olie op de 
kust wordt als minder schadelijk beschouwd dan het gebruik van detergent in 
de kustzone2.  

                                                 
1 De Saba Conservation Foundation heeft een vergelijkbare rol als bijvoorbeeld Staatsbosbeheer in Nederland. Dit 
geldt ook voor STENAPA (Sint Eustatius) en STINAPA ( Bonaire) 
 

2 In de bestaande beslisboom voor het gebruik van detergenten in CN is hier rekening meegehouden: detergenten zijn 
alleen toepasbaar op locaties met diepwater (>60m) en op tenminste 1 km van de kust. Door deze beperkingen wordt 
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Advies:  
  Om de oliebestrijdingscapaciteit op een tier 1 niveau (16 M3) te brengen en 

daarmee de belangrijkste economische (duiklocaties) en ecologische waarde 
(koraalriffen) te beschermen, wordt het volgende voorgesteld: strandcontainer 
met oliebestijdingmateriaal voor de bereikbare locaties; Oliekerende schermen 
voor het manipuleren van de olieverspreiding (reflectie, veel schermen 
noodzakelijk!); Kleine buster met skimmer voor het verzamelen van olie bij 
kleine morsingen; De sleepcaciteit van de beschikbare (vissers)boten is beperkt 
daarom is mogelijk een werkboot noodzakelijk. Deze scheepscapaciteit kan 
bijvoorbeeld vanaf Sint Eustatius komen. Het materiaal kan wel gestationeerd 
worden op Saba. 

  Opleidingen, trainingen en oefeningen moeten structureel worden opgepakt 
(operationeel oefenen en niet alleen papier!).  

 
NB: Op 25 oktober 2012 bestaat de Saba park foundation 25 jaar. Dit is een goed 
moment om één van de bovengenoemde punten te concretiseren. 

 
Demonstratie olieverspreidingsmodel  
 
Sint Eustatius, the golden rock 
Gesprekken gevoerd met directeur Sint Eustatius National Park Foundation 
(STENAPA1), de eigenaar van een duikbedrijf, Nustar en twee onderzoekers van 
Imares en de marine park manager, die de onderzoeken coördineert. Onze 
bevindingen zijn als volgt:  

  STENAPA beschikt niet over materiaal en kennis voor oliebestrijding. NUSTAR 
levert in het geval van een verontreiniging inzet. De afspraken hiervoor liggen 
niet vast. De behoefte aan kennis bij STENAPA over oliebestrijding is groot.  

  Veel locaties zijn bereikbaar voor schoonmaakacties.  
  Om het gebruik van detergent te beoordelen, beschikt STENAPA over te weinig 

kennis.  
  De betrokkenheid van de lokale bevolking lijkt minder dan op Saba (“wat je 

niet ziet of ruikt is niet erg”).  

                                                                                                                                                                  
voorkomen dat er schade door gebruik van gedispergeerde olie ontstaat aan bijvoorbeeld koraalriffen (Sababank, 
koraal rond Saba). Voorafgaand aan het werkbezoek was het voornemen om de beslisboom verder te verfijnen met 
als doel, onder strikte voorwaarden, detergent in ondieper water dichter bij de kust te kunnen toepassen. Bij de kust 
van Saba is dit geen goede optie terwijl toepassing van detergent bij Stint Eustatius (Nustar) een optie is, indien snel 
wordt gehandeld. Toepassing van detergenten bij of in de buurt van de Sababank is een slechte optie.  
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  Op Sint Eustatius zijn legstranden van schildpadden, duikzones op koraalriffen 
en commercieel interestante viszones.  

  Er wordt steeds meer geankerd bij Saint Kitts, sinds het ankerverbod op de 
Sababank. Dit vergroot het risico op een oliemorsing op de meest kwetsbare 
zones van het eiland. Oilmap modellering bevestigt dit (zie figuur).  

  Door Imares wordt onderzoek op Sint Eustatius en de Sababank uitgevoerd 
(koraal, schildpadden).  

 
Advies:  

  Vergroot de lokale kennis over de effecten van olie en incidentbestrijding.  
  Ga na of er een risicoanalyse scheepvaart bij de autoriteiten van Saint Kitts 

beschikbaar is of overweeg zelf een risicoanalyse te laten uitvoeren. 
 
Opmerking: men is bezorgd over een vuilnishoop aan de NO kant van het eiland.  
 
Bezoek NUSTAR:  

  De sfeer van het gesprek was open en vriendelijk. Op elke vraag volgde een 
uitgebreid antwoord.  

  Nustar neemt als bedrijf verantwoordelijkheid voor de oliebestrijding in en om 
Sint Eustatius. Het bedrijf beschikt over kennis en materiaal.  

  Schepen die van de faciliteiten gebruik maken, tekenen een overeenkomst voor 
incidentbestrijding. Nustar levert hiervoor de inzet. Nustar geeft aan materiaal 
en capaciteit beschikbaar te hebben om op te treden tot een tier 2 (800 M3).  

  Voor het afhandelen van incidenten worden geen scenario’s gehanteerd. Men 
beslist op het moment zelf hoe de oliemorsing wordt aangepakt. De reactie van 
het publiek speelt hierbij een rol (imago). Eerste aanpak is mechanisch 
opruimen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Statia responder (schip 
speciaal voor oliebestrijding). Dit schip konden we niet bekijken. Dit beperkt 
ons inzicht in de totale bestrijdingscapaciteit van Nustar (zie opmerking 
havenmeester Bonaire).  

  Nustar beschikt over skimmers (2) en Robooms 2000 (4) aan de wal en de 
Statia Responder. Daarnaast hebben ze 5 barges. Deze zijn meestal beladen en 
niet direct beschikbaar. Nustar kan gecontracteerd worden om in de regio bij 
olie-incidenten te assisteren. 

  Nustar maakt gebruik van detergent (type 2, verboden in EU sinds 1998 maar 
wordt veel toegepast in de VS). Hiervan is 20 000 liter beschikbaar. Twee jaar 
geleden is op beperkte schaal gebruik gemaakt van deze voorraad. Voor de 
inzet van detergent willen ze op termijn gebruik gaan maken van type 3. 
Vervangen van de oude voorraad kost geld en de verwerking belast het milieu. 
Nustar geeft aan dat het stellen van een vervangingstermijn redelijk zou zijn.  

  Voor de inzet wordt geen gebruik gemaakt van modellen die de verspreiding 
van olie kunnen voorspellen. Er wordt wel gebruik gemaakt van de Adios 
database (eigenschappen van vele oliesoorten). Oilmap maakt ook gebruik van 
deze databank.  

  De oilmap demonstratie werd met interesse gevolgd. Door het gebruik van 
modellen bij olieincidenten, kan de inzet efficiënter en veiliger worden 
aangewend.  

  Bij de Sababank is het gebruik van detergent schadelijk, terwijl in diep water 
het gebruik van detergent minder schadelijk is en het bijvoorbeeld de kustlijn 
van Saba kan beschermen. Nustar wil graag in samenwerking met ons 
scenario’s uitwerken en deze uiteindelijk opnemen in de procedures.  
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  Bij de SPM (Single Point Mooring) wordt sinds kort stroming gemeten met een 
doppler sensor. Deze informatie komt via internet beschikbaar en kan mogelijk 
als input van oilmap gebruikt worden om de modelresultaten te optimaliseren.  

 
Na het twee uur durende gesprek hadden we het gevoel dat alles tot in de puntjes is 
geregeld.  
 
Rondleiding plant Nustar, met nadruk op oliebestrijding  

  Nustar heeft de hele plant laten zien (3 uur!), inclusief de brandmiddelen en 
oude voorraden bestrijdingsmiddelen.  

  In het magazijn wordt o.a. oliebestrijdingmateriaal opgeslagen. Het magazijn 
ziet er keurig uit; de voorraad bestrijdingmateriaal is beperkt (max. Tier 1).  

  De voorraad bestrijdingsmateriaal opgeslagen in containers op het terrein, 
maakte een slechte indruk. Het materiaal lag door elkaar, termieten hadden de 
stellingen opgegeten, en de middelen waren in ondeugdelijke staat. Het beheer 
en onderhoud moet echt beter!  

  Aan het eind van ons bezoek hebben we uitgebreide documentatie over 
procedures ontvangen (CD-rom). 

  
Advies op basis van bezoek Nustar 

  Bouw een relatie van vertrouwen op en zorg dat de bedrijfsvoering in een 
redelijke periode in orde komt. Geld lijkt niet het probleem, maar bewustzijn, 
kennis en cultuur vragen tijd om te veranderen.  

  Laat zien hoe het beter kan. Organiseer bijvoorbeeld een workshop en laat ze 
een bedrijf zien waar alles tip top in orde is. Dit als voorbeeld voor de 
toekomstige eisen.  

  Nustar is een belangrijke partij in de calamiteitenbestrijding op Sint Eustatius 
en Saba. RWS kan hier een goede partner in de regio aan hebben.  

  Werk de belangrijkste risicoscenario’s uit en laat ze opnemen in de procedures. 
Het toepassen van detergent is hierbij een optie. Dit versterkt de 
samenwerking.  

  Verwerk in de concept beslisboom detergenten CN verschillende scenario’s voor 
inzet van detergenten door Nustar.  

 

 
Sint Eustatius schildpad legstrand(NO-kant) 
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Uitwerking scenario ankerzone Saint Kitts met oilmapmodel 

 
 
Havenmeester Sint Eustatius  

  Zeer kort bezoek ivm uitgelopen afspraak bij Nustar en de reisplanning. 
  De havenmeester ziet veel mogelijkheden voor het gebruik van oilmap, vooral 

om realistische scenario’s bij desktop oefeningen beschikbaar te hebben. Hij 
stelde voor oilmap bij de eerst volgende oefening te gaan gebruiken (zie foto).  

  Er is beperkt materiaal beschikbaar in een container. Verder zijn meerdere 
kleine sleepboten beschikbaar voor inzet van oliekerende schermen en busters.  

  Bij de haven is het aanlandpunt voor brandstof (diesel en benzine).  
  De waterinlaat voor het maken van drinkwater bevindt zich bij de haven.  

 

 
De havenmeester helpt mee een scenario uit te werken met Oilmap.  
 
Advies  

  Gebruik oilmap voor realistische scenario’s bij desktopoefeningen 
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Bonaire, Divers paradise  
Gesprek met manager Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA1)  

  STINAPA is de parkbeheerder van het Bonaire Marine Park en het Washington 
Slagbaaipark. In samenwerking met IMARES, Alterra, WUR en de UVA wordt 
onderzoek uitgevoerd. Thema’s zijn o.a coral bleaching en nutriënten.  

  De organisatie heeft geen ervaring met olie-incidenten. Wel zijn ze bekend met 
de incidenten die bij BOPEC zijn opgetreden. Op informele wijze worden ze 
hierover geïnformeerd. De ervaring met BOPEC is slecht.  

  Aan de NO-kust is in het verleden olie aangespoeld in de vorm van tear balls 
(oude verweerde olie). Deze zijn aangetroffen op plaatsen (baaien en 
inhammen) waar je dit o.a. op basis van de risicoinventarisatie en oilmap 
voorspellingen verwacht.  

  De globale stromingspatronen gebruikt in het model oilmap worden door 
STINAPA bevestigd. Detail informatie over de stromingspatronen rond het 
eiland is niet beschikbaar. Lokaal zijn sterke stromingen (draaikolken) 
aanwezig bij de NW- en ZW-punt van het eiland.  

  Het meest gevoelige gebied, het Lac, is aan de ZO zijde (kraamkamer). Bij Lac 
stroomt water over het rif naar binnen. Via een geul aan de noordzijde stroomt 
het water weer naar buiten. Inzet van oliekerende schermen is alleen achter 
het rif mogelijk. Verder op zee biedt reflectie misschien een oplossing. Hiervoor 
is inzet van een groot schip noodzakelijk. Deze locatie aanvaren vanuit de 
haven kost zeker twee uur.  

  De kust rond Klein Bonaire bestaat uit stenen (ronde stenen). De 
mogelijkheden voor het verwijderen van aangespoelde olie zijn beperkt, maar 
misschien is schoonspoelen van de stenen een optie.  

  Lagoon is een baai aan de oostkust ten noorden van Lac. De ecologisch waarde 
is beperkt. Er is een stortplaats, een dorpje en op beperkte schaal mangroven. 
Lagoon is een van de weinige ingangen met zee, eventueel kun je de baai met 
een oliekerend scherm beschermen.  

  De salinas (park) hebben geen open verbinding met zee, ze worden via 
grondwater gevuld. Vraag is of olie op de kust, via grondwater, de salinas 
negatief kan beïnvloeden. 

 
Advies  

  Zorg voor middelen om Lac bij een olieincident te beschermen. 
  
Kustbezoek (weekend)  
De hele kust van Bonaire is beoordeeld op mogelijkheden voor oliebestrijding:  

  De Westkust tot de ZW-hoek is waarschijnlijk te reinigen. Deze kust is 
benaderbaar en bestaat uit dood koraal, een relatief scherp rotsachtig 
materiaal.  

  De kust van de ZW- hoek tot Lac is hard met veel scherpe stenen. De kust is 
hier vanuit zee niet benaderbaar en niet te reinigen. De golven breken hier met 
veel kracht op de kust. Na Lac tot de noordpunt is deze kust vergelijkbaar, een 
enkele inham daargelaten. Opruim activiteiten zijn niet mogelijk.  

  Van de noordpunt tot Boka Slagbaai kun je lokaal inhammen reinigen. De kans 
dat hier olie op de kust komt is klein. Je ziet hier niet of nauwelijks 
aangespoeld afval.  
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Advies 

  Een aantal kustlocaties is te reinigen. Zorg dat hiervoor een strandcontainer 
beschikbaar komt. 

 
Bezoek BOPEC  

  Opvallend was dat alleen een consultant (extern) het woord voerde, het 
personeel van BOPEC heeft niet of nauwelijks vragen gesteld of vragen 
beantwoord. Fotograferen op het terrein was niet toegestaan.  

  We kregen een uitgebreide presentie hoe alles volgens richtlijnen en 
regelgeving was geregeld. Het verhaal wekte bij ons sterk de indruk dat alles 
op papier fantastisch geregeld is (marketing verhaal)! conform universele 
richtlijnen en procedures, maar een vertaling naar de(BOPEC) praktijk 
ontbreekt.  

  BOPEC biedt werk aan 187 mensen, waarvan 100 op inhuurbasis. De 
beschikbaarheid van geschoold personeel is beperkt. Na de brand in 2010 en 
de invoering van nieuwe wetgeving heeft BOPEC veel geïnvesteerd om aan de 
nieuwe standaarden en verscherpte controle te voldoen. Dit proces is nog niet 
afgerond.  

  10,1 miljoen barrels heavy fuel( 22 tot 25 schepen per maand) worden 
ingenomen en weer verscheept. Deze olie wordt aangevoerd vanuit Lake 
Maracaibo (Venezuela). Dit meer is relatief ondiep waardoor alleen kleine 
tankervaart mogelijk is. Voor doorvoer naar China en India wordt de olie 
overgeladen op supertankers. Dit overladen vindt plaats bij BOPEC.  

  De oefening van 22 maart werd gepresenteerd. Op de vraag hoe het in de 
praktijk verliep, werd geantwoord dat alles perfect ging. Op inhoudelijke vragen 
volgde geen of ontwijkende antwoorden. BOPEC zelf gaf aan dat ze in 
ontwikkeling waren en dat het personeel nog niet voldoende geschoold was.  

  BOPEC kan TIER 1 aan. In het gesprek was dit niet direct paraat maar werd 
verwezen naar voorschriften en internationale afspraken.  

  Detergent wordt niet meer toegepast en er is ook geen voorraad meer 
beschikbaar. Hoe de voorraad detergent is afgevoerd, werd niet beantwoord en 
informatie over het gebruik van detergent in het verleden werd niet gedeeld.  

  De opruimcapaciteit van BOPEC is gericht op het isoleren van olie m.b.v. 
oliekerende schermen. Deze schermen zijn permanent beschikbaar bij de pier 
waar de tankers aanleggen. Het materiaal is niet geschikt voor inzet verder op 
zee. BOPEC gaf aan dat de mensen niet bevoegd zijn voor dit soort acties (>6 
mijl uit de kust). De havenmeester twijfelde hieraan.  

  Bij oliemorsingen veroorzaakt door een schip dat afgemeerd ligt aan de pier 
van BOPEC is onduidelijkheid over de bijdrage die BOPEC levert aan 
opruimactiviteiten. BOPEC gaat er vanuit dat de vervuiler betaalt en het ook 
zelf oplost. Dit in tegenstelling tot NUSTAR. Elk schip dat bij NUSTAR aanmeert 
moet een contract aangaan dat regelt dat NUSTAR in het geval van een 
oliemorsing acteert en de eigenaar hiervoor een rekening krijgt). Van belang is 
uit te zoeken hoever de verantwoordelijkheid van BOPEC reikt.  

  Met het model oilmap zijn twee scenario’s gepresenteerd. Een oliemorsing bij 
BOPEC en een schip dat aan de NO kust strand en olie verliest. Op de getoonde 
scenario’s werd gereageerd dat er al 31 jaar niets gebeurd was. Dat de olie op 
Curaçao komt, werd als een gegeven beschouwd. Zelf heeft BOPEC niet de 
beschikking over verspreidingsmodellen voor olie. Ze vroegen wel of ze die 
konden krijgen!  
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  Op basis van windrichting wordt een inschatting gemaakt van de 
olieverspreiding bij een incident. Het enige scenario is de olie isoleren met 
oliekerende schermen. Als dit mislukt, kunnen ze niets meer doen.  

  BOPEC wil eventueel assisteren bij incidenten die niet direct gekoppeld zijn aan 
de eigen activiteiten, maar ze beschikken niet over het juiste materiaal. 
Curaçao Towage Company (KTK) in Curaçao heeft materiaal beschikbaar. 
Aangeraden wordt met deze partij te gaan praten. 

  De procedures voor alarmering zijn besproken. BOPEC geeft aan dat het 
informeren van de havenmeester geen zin heeft, ze hebben toch geen 
materiaal en zijn daarom niet in staat om te handelen.  

  Uit een korte bezichtiging van het bestrijdingmateriaal wordt duidelijk dat 
BOPEC vrijwel nieuwe oliekerende schermen heeft. Op de kust ligt hier en daar 
wat verweerde olie tussen de stenen. Naast de oliekerende schermen, 
skimmers en vacuümwagens is verder geen materiaal beschikbaar om op zee 
iets te kunnen uitvoeren.  

 

 
Verspreidingspatroon van olie (oilmap) bij stranding van een schip op de Noord-
Oostkust van Bonaire.  
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Advies op basis van bezoek BOPEC 
 
  Maximaal middelen voor Tier 1. Gezien de kennis en vooral ook de houding om 

daadwerkelijk te acteren is de eerste inschatting dat op dit moment BOPEC 
geen geschikte partner is om intensieve ondersteuning te bieden bij de 
maritieme incidenten organisatie. 

 
Bezoek havenmeester Bonaire  

  De havenmeester van Bonaire beschikt over veel nautische kennis en ervaring. 
Recent heeft hij een cursus oliebestrijding/materiaal gevolgd bij Clean 
Caribbean & Americas (CCA).  

  Hij heeft weinig of geen vertrouwen in BOPEC. Opvallend was dat de deur dicht 
moest voor hij zijn mening gaf. Vaak ontvangt hij achteraf melding van een 
incident. Bij daadwerkelijk optreden (kleine oliemorsingen) wordt niet goed 
geacteerd, soms moet hij noodgedwongen voor aansturing zorgen. 

  De demonstratie van oilmap werd met interesse gevolgd. Lac en de haven 
hebben de hoogste prioriteit om te beschermen bij een oliemorsing.  

  De haven is een goede locatie voor het stationeren van 
oliebestrijdingsmiddelen (ook voor het Lac).  

  Hij gaf het advies om samenwerking te zoeken met Curoil. Dit bedrijf beschikt 
over barges via KTK op Curaçao. Curoil heeft de wens om cruise schepen te 
gaan bunkeren in de haven. Dit verhoogt het risico op een oliemorsing op de 
westkust en klein Bonaire. Cruise schepen beschikken vaak over voldoende 
bestrijdingsmaterieel (oliekerende schermen, enz. ). 

  Hij was ook onder de indruk van de Statia Responder van Nustar, die hij tijdens 
een oefening had meegemaakt. Zowel qua middelen maar ook het deskundige 
personeel.  

  De haven gaat in de toekomst uitbreiden met een extra pier en shopping mall.  
 
 
Advies 

  Onderzoek mogelijkheden om met Curoil samenwerking aan te gaan voor het 
ondersteunen incidentorganisatie. 

  Zorg voor middelen (oliebooms en strandcontainer)om Lac en de haven te 
beschermen. De haven is geschikt om deze middelen te stationeren. 

 

 
 
Uitgang Lac aan de ZO kust van Bonaire. De stroming is hier zeer sterk 
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Oliebestrijdingsmateriaal 
Een eerste advies voor het benodigde oliebestrijdingsmateriaal wordt gedaan op basis 
van het regiobezoek, de in de regio bekende/geaccepteerde 3-Tier indeling en de 
workshops over de maritieme risicoanalyse. 
De genoemde 3-Tier-indeling luidt als volgt: 

  Tier 1 Spills (< 16 m3) 
  Tier 2 Spills (16 m3 to 795 m3) 
  Tier 3 Spills (> 795 m3) 

 
Vanwege de afstand (500 mijl) tussen Bonaire en Saba- Sint Eustatius worden deze 
gebieden gezien als 2 aparte regio’s. De afstand tussen St Eustatius en Saba is ca 18 
mijl. 
Het resultaat van de (olie-)bestrijding na een incident is afhankelijk van diverse 
factoren: de omvang, het soort incident, de voorbereiding, de beschikbare inzet, de 
locatie en het weer. De aanpak is gericht op het zo snel mogelijk, bij de bron, 
voorkomen van verder verspreiding. Daarna worden de gevolgen voor de gevoeligste 
gebieden zoveel mogelijk beperkt. 
 
Tier 1 en Tier 2 
Om te voldoen aan een Tier 1 en Tier 2 wordt onderstaand materiaal geadviseerd:  

  Handgereedschap en persoonlijke bescherming ten behoeve van het 
schoonmaken van de kust (“ Strandcontainer”) 

  Snel interventie systeem (“ Current Busters”) voor het verzamelen van olie. 
  Oliekerendeschermen (2 meter) voor het verzamelen, indammen en geleiden 

van olie 
  Oliekerendeschermen (ca50cm) voor het beschermen van mangroves en het 

indammen van een incident schip (mits kalm water) 
 
Ten aanzien van Tier 2 wordt een beperking gezien in de scheeps(opslag)capaciteit 
voor de te verzamelen olie.  
Voor het slepen van busters en olieschermen worden (naast enige trekkracht – 
2x250pk) geen speciale eisen gesteld. Zeker vanaf deze Tier moeten detergenten als 
optie bekeken worden (sproeien vanuit de lucht en vanaf schip). 
 
Tier 3 
Voor Tier 3 wordt, naast de inzet van materiaal voor Tier 1 en Tier 2, aanvulling 
verkregen door een beroep op de regio te doen (Cartagena Verdrag, Clean Caribbean 
and Americas) of zelfs het invliegen van materiaal en mensen vanuit Europees 
Nederland. 
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Ervaring gebruik oilmap /model olieverspreiding  
Het model Oilmap is voorafgaand aan de reis operationeel gemaakt voor gebruik in 
CN. Hiervoor is een tijdelijke licentie voor gebruik van een ASA-EDS server 
aangeschaft. Via deze server zijn actuele stroming en wind gegevens direct 
beschikbaar als input voor de modellering. In CN is met name de wind een bepalende 
factor voor de olieverspreiding. De stroming is meer van belang in condities met 
weinig wind. Gedetailleerd kaartmateriaal van CN is aangeschaft (Jeppesen C-map, 1 
licentie) en toepasbaar gemaakt in Oilmap. 
 
 
Tijdens het bezoek is gebleken dat het model oilmap goed functioneert. Wel bleek dat 
de internetverbindingen op Saba en Sint Eustatius te traag en onbetrouwbaar waren 
om ASA-EDS ter plekke te gebruiken. De kaarten met olieverspreidingspatronen, die 
met oilmap op basis van een scenario gemaakt werden, gaven inzicht in de situatie en 
waren een goed leidraad voor de gesprekken. Iedereen, die we gesproken hebben, 
was geïnteresseerd. Voor zowel echte calamiteiten als oefeningen is het model zeer 
waardevol. 
 
De stroming en windgegevens zijn afkomstig van mondiale modellen (Global Navy 
Coastal Model en het Hybrid Coordinate Ocean Model. De resolutie is beperkt. Tijdens 
het bezoek is navraag gedaan of aanvullende gegevens met betrekking tot stroming 
en wind beschikbaar zijn. Dit bleek slechts beperkt het geval te zijn. Voor Saba is, in 
de jaren 80, een summier kaartje gemaakt van de stromingen rond het eiland (bijlage 
4). Dit kaartje geeft aan dat er rond het eiland stromingen aanwezig zijn die van 
invloed zullen zijn op het locale verspreidingspatroon om het eiland. Dit 
verspreidingspatroon was in de praktijk ook gedeeltelijk zichtbaar door het 
verspreidingspatroon van zeewier (Sargassum). Het locale verspreidingspatroon van 
olie rond Saba en de andere eilanden (Sint Eustatius, Bonaire) is met oilmap niet in 
detail te voorspellen omdat de input (zeer gedetailleerde stroming en wind gegevens) 
ontbreekt. Echter, voor de olieverspreiding verder van de kust is oilmap in combinatie 
met de gebruikte EDS gegevens het beste wat nu beschikbaar is. Uiteraard is 
validatie van de modeluitkomsten aan te raden, maar de kosten die hieraan 
verbonden zijn hoog. Voor gebruik van oilmap in andere regio’s zijn deze validaties 
ook niet uitgevoerd.  
 
 
Adviezen: 

o Actualiseer de oilmapvoorspelling tijdens het incident. Gebruik hiervoor de 
actuele condities en visuele waarnemingen. 

o Investeer eerst in organisatie en oliebestrijdingmiddelen daarna eventueel in 
verdere verfijningen van het model oilmap.  

o ASA-EDS is een vereiste om actuele olieverspreidingsberekeningen voor CN uit 
te voeren. Het handmatig invoeren van windgegevens is mogelijk, maar kost 
extra tijd op een moment dat elke minuut telt. Stromingsgegevens zijn niet 
handmatig in te voeren (alleen bestand met stromingsgegevens) 

o Schaf een extra licentie C-Map aan, zodat gedetailleerd kaartmateriaal op de 
twee locaties (operationeel (HMCN en WMCN) beschikbaar is. 

o Bekijk of het KNMI betere windvoorspellingen voor CN beschikbaar heeft en of 
deze via matroos aan oilmap online beschikbaar kunnen worden gesteld. 

o Gebruik oilmap (extra functionaliteit) om voor specifieke locaties, op basis van 
historisch weer en stromingsdata, een (stochastische) risicoanalyse uit te 
voeren. Voor bijvoorbeeld Saba kan de kans op impact berekend worden als bij 
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Nustar een oliemorsing is opgetreden. ASA kan dit soort specifieke analyses in 
opdracht uitvoeren. 

  
 
 
Gebruik van detergenten in CN 
Voorafgaand aan de reis is een concept beslisboom detergenten voor CN opgesteld. 
Belangrijke uitgangspunten zijn:  

o eerste optie is mechanisch opruimen. 
o Gebruik detergenten alleen aanvaardbaar als kwetsbaar gebied (Saba, Sint 

Eustatius en Bonaire) door de olie wordt bedreigd en mechanisch opruimen niet 
mogelijk is.  

o De toepasbaarheid van detergent is beperkt tot locaties met een diepte groter 
dan >60 M en 1 km uit de kust. 

 
Het gebruik van detergenten en de bovengenoemde uitgangspunten zijn tijdens de 
reis besproken. Bij deze gesprekken bleek dat het kennisniveau over detergenten heel 
beperkt is. Men geeft aan dat detergenten giftig zijn en daarom niet gebruikt moeten 
worden. De toxiciteit van moderne detergenten is echter laag. De concentratie van de 
gedispergeerde olie is de oorzaak van de toxiciteit. In de beslisboom is hiermee 
rekening gehouden door detergent alleen toe te passen op locaties met diepwater, 
waardoor de concentratie gedispergeerde olie beperkt blijft (<10ppm). Het criterium 
van 1 km uit de kust is toegevoegd om te voorkomen dat olie die met detergenten is 
behandeld als nog op de kust komt. Hierbij is van belang te melden dat de effectiviteit 
van detergenten maximaal 30% bedraagt en er altijd een residu achterblijft.  
 
De reis heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd die de uitgangspunten van de 
beslisboom weerleggen. Voor een olievlek die de Sababank bedreigt, op basis van een 
oilmap-voorspelling, stellen we voor geen detergenten te gebruiken. Het gebied is 
relatief ondiep en kwetsbaar (koraal) voor gedispergeerde olie. Dit moet verwerkt 
worden in de beslisboom.  
 
Openstaande acties  
 

o Bezoek Statia responder: dit schip kon niet bezichtigd worden tijdens ons 
bezoek aan Nustar. Dit beperkt ons inzicht in de operationele mogelijkheden 
van dit vaartuig.  

o Bezoek RAC-Rempeith (Curaçao): met deze organisatie is niet gesproken, 
terwijl op het gebied van inzet detergenten en operationele inzet van middelen, 
afgestemd moet worden. 

o Aanpassingen beslisboom detergenten 
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Bijlage 1: Overzicht gesprekpartners 
 
SABA   
Saba Conservation 
Foundation 

Kai Wulf Park manager 

Saba Conservation 
Foundation 

Gregor van 
Laken 

Marine park ranger 

Openbaar Lichaam 
Saba 

Travis 
Johnson 

Havenmeester 

Sanford University 
in Birmingham 
Alabama 

Jennifer Rahn  Program Administrator 

Rijksdienst  
Caribisch Nederland 

Bastiaan 
Jansen 

Office manager 

Sint Eustatius   
Sint Eustatius 
National Park 
Foundation 
(STENAPA) 

Kate Walker Director of National Parks 

Sint Eustatius 
National Park 
Foundation 
(STENAPA) 

Jessica Berkel Marine Park Manager 

Golden Rock Dive 
Center 

Glenn Faires Owner/director 

Nustar Richard 
Prisock 

Environmental safety and security 
manager 

Nustar Dennis 
Richardson 

Safety Supervisor Technician 

Imares Erik Meesters Onderzoeker 
Imares Selba Ubels Student Universiteit Utrecht 
Openbaar Lichaam 
Sint Eustatius 

Austin van 
Heyningen 

Havenmeester 

Bonaire   
Stichting Nationale 
Parken Bonaire 
(STINAPA) 

Ramón de 
León 

Bonaire National Marine Park Manager 

BOPEC-QC Marcelino de 
Lannoy 

Managing Director 

BOPEC William Alfred 
Nicolaas 

Superintendent Operations 

BOPEC Raymond 
Boekhout 

Operationeel medewerker 

BOPEC Whitney A. 
Rudolf 

HRM manager 

Openbaar Lichaam 
Bonaire 

Rob Sint Jago Havenmeester, Senior Pilot 
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Bijlage 2: Globaal voorstel bestrijdingsmatriaal 
Het resultaat is afhankelijk van de locatie, beschikbare capaciteit en het weer. 
 
 

 Materiaal Doel/eigenschappen 

P
ri

o
ri

te
it

e
n

 

B
o

n
a
ir

e
 

S
T

 E
u

st
a
ti

u
s 

S
a
b

a
 

Strandcontainer Klein handgereedschap en 

beschermende kleding tbv 

schoonmaken van bereikbare 

kustlokaties w.o. stranden 

1 2 1 1 

Klein en snel 

interventie systeem 

(current buster type 

4) 

Verzamelsysteem voor kleine 

morsingen 

inzet van kleine schepen 

mogelijk. 

Bekijk of  de visserschepen 

van Saba het systeem kunnen 

hanteren, anders stationeren 

op Sint Eustatius. Bekijk eerst 

of de current buster 6 voldoet. 

3 -- -- 1 

Groot en snel 

interventie systeem 

(current buster 6) 

Verzamelsysteem voor grotere 

morsingen 

Grotere schepen noodzakelijk 

1 2 2 -- 

Oliekerende schermen 

(type 2000) 

 

Hoogte 2m, lengte 200m 

Open U configuratie => olie 

verzamelen en geleiden tot 1 

spoor, hierachter 

veegarmsysteem 

reflectie/geleiden => 

beïnvloeden richting van 

morsing, om olie op de kust te 

voorkomen (theoretisch 

mogelijk, praktijk veel 

schermen nodig en effectiviteit 

tav verspreiding is de vraag)  

inkapselen incidentschip 

2 2 2 2 
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Oliekerende schermen 

(type 50) 

Hoogte ca.0.5m, lengte 300m 

inzet in ondiepe wateren 

bescherming 

haven/kustlijn/mangroves/zee

gras 

rustig water rondom schepen 

totale lengte nader te bepalen. 

1 4-8 -- -- 

Veegarm 

(Compact 502) 

Verzamelen en oppompen van 

grote hoeveelheden lichte en 

zware olie 

plaatsbaar op ieder schip met 

voldoende dekruimte 

geen (ingrijpende) 

aanpassingen nodig aan het in 

te zetten schip. Alleen zinvol 

als hiervoor voldoende schepen 

beschikbaar zijn. Vooralsnog 

basis inzet van busters. 

4 2 2 -- 

Detergenten 

sproeiinstallatie  

(nader te 

onderzoeken) 

Vanaf een schip detergenten 

sproeien over het 

wateroppervlak. Voor grote 

morsingen/groot gebied  is een 

vliegtuig effectiever.  

5    

Skimmer Ingedamde of in een buster 

verzamelde olie afromen van 

het wateroppervlak of bassin. 

Uitgangspunt is om per 

systeem 1 skimmer 

beschikbaar te hebben 

 

1,2 3 2 1 

Boomvane Voor het slepen van 1 zijde 

van een buster of een 

oliescherm. De andere zijde 

wordt gesleept door een schip 

of wordt vastgezet aan de wal 

(igv voldoende stroming) 

Advies is om dit eerst lokaal te 

testen. 

6 -- -- -- 



 18

Bijlage 3A: Kaart Saba 
 

 
 
De meest kwetsbare kustzone (duiklocaties) ligt tussen de rode lijnen 
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Bijlage 3B: Kaart Sint Eustatius  
 

 
 
De meest kwetsbare kuszone liggen tussen de rode lijnen 
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Bijlage 3C: Kaart Bonaire  

 
De meest kwetsbare kustzones liggen tussen de rode lijnen 
 


